
 

 

 

Številka: 90000-11/2018-6 

Ljubljana:  13. 6. 2018 

      

                                                                                                                             k 2. točki d.r. 

Mestna občina Ljubljana                                                                                   35. seje MS  MOL                                                                         

Mestni svet                                                                                                                 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: svetniška pobuda  

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL podajam svetniško pobudo za izvedbo foto galerije 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in prosim za pisni odgovor. 

 

1. Županu MOL predlagam, da se v vhodni avli Magistrata oblikuje foto galerija svetnic in 

svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

2. Fotografije svetnic in svetnikov velikosti 7,5x7,5 cm, ki predstavljajo vsakokratni tekoči 

mandat, naj bodo predstavljene v okvirčkih širine 2,5 cm in kaširane na enotno podlago.  

 

OBRAZLOŽITEV 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sestavljajo mestne svetnice in mestni svetniki, ki so izvoljeni v 

štiriletni mandat na rednih lokalnih volitvah v občinske svete. 

Po črki Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana (MS MOL) 

najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL. Poslanstvo izvoljenih 

članic in članov Mestnega  sveta je uveljavljanje javnega interesa in izvajanje predstavniške 

demokracije. Zato je prav, da so na mestu sklica MS MOL predstavljeni javnosti.  

Mestna občina Ljubljana je največja mestna občina v Republiki Sloveniji, njen proračun presega 

skupni seštevek vseh devetih mestnih občin. To dejstvo potrjuje, da svetnice in svetniki Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana opravljajo nadvse odgovorno funkcijo.  Zato predlagam, da se po 

vzoru drugih velikih in zgodovinskih občinskih svetov, s katerimi si Ljubljanski mestni svet deli 

stoletne izkušnje, oblikuje Galerija Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Foto galerija svetnic in svetnikov Mestne občine Ljubljana bi bila oblikovana na vidnem in vsem 

dostopnem mestu v pritličju Magistrata. Predstavljala bi članice in člane aktualnega sklica MS MOL 

s fotografijo, njihovimi imeni in priimki in imenom svetniškega kluba v katerem delujejo oziroma 

delujejo kot samostojni svetniki z imenom politične stranke na kateri so bili izvoljeni. 

Foto galerijo svetnic in svetnikov MS MOL bi organiziral in upravljal organ, ki skrbi za delovanje 

MS MOL. V sklopu službe bi se organiziral tudi arhiv MS MOL, kjer bi se zbrali pomembni 

zgodovinski podatki iz delovanja sveta občine. Ob prehajanju mandatov bi služba arhivirala pretekli 

sklic in po volitvah postavila novo foto galerijo svetnic in svetnikov MS MOL. 

 

Od župana MOL pričakujem pozitiven odziv na pobudo za oblikovanje in postavitev prve foto 

galerije svetnic in svetnikov MS MOL še v času izvajanja tega mandata. S tem dejanjem bo izkazana 

ustrezna pozornost najvišjemu organu določanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL in 

spoštljiva čast funkciji, ki kontinuirano, že več stoletij sprejema najpomembnejše odločitve za razvoj 

Ljubljane.  

Za pozitiven odziv na pobudo in pisni odgovor, ki bo predstavil izvedbo prve foto galerije MS MOL, 

se vam zahvaljujem. 

 

                                                                              Mirko Brnic Jager 

                                                                              mestni svetnik 


